
Rätten att överklaga – ett medborgarskydd

En skrift om rätten att överklaga statliga anställningsbeslut

PA-programmet Arbetsrätt B

Avdelningen för juridik

Arbetsrätt B (RVGB21)

Termin: HT15

Handledare: Gunvor Axelsson

Författarnamn/kontaktuppgifter:

1. Annelie Svensson, a15410@hotmail.com

2. Anna Hultkrantz, anna_e_j_h@hotmail.com



Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att undersöka varför möjligheten att överklaga en statlig anställning
finns. Denna möjlighet finns inte på den privata marknaden, och inte heller i samma form för den
kommunala sektorn. Av detta skäl är det en intressant fråga att undersöka.

Vi utgår ifrån skrivelserna i  Anställningsförordningen  (SFS 1994:373), och då framför allt  21§,
vilket slår fast möjligheten att överklaga ett anställningsbeslut till Statens överklagandenämnd. Med
detta som utgångspunkt ställer vi oss två frågor:

1. Varför kan man överklaga statliga anställningsbeslut?
2. Hur går ett överklagande till? 

Resultatet av våra efterforskningar är att möjligheten att överklaga kan kopplas till våra grundlagar
– till Regeringsformen (SFS 1974:152) närmare bestämt. Ett statligt anställningsbeslut ses som en
form av myndighetsutövning, och måste därför kunna kontrolleras av allmänheten för att säkerställa
att medborgarnas rättigheter skyddas. Vi undersöker också vikten av Tryckfrihetsförordningen (SFS
1949:105) för att medborgare ska få tillgång till den information som behövs för att kunna driva en
överklagan.

Ett av de konstateranden vi gör med utgångspunkt i avgöranden från Statens överklagandenämnd är
att nämnden enbart tar hänsyn till skicklighet och förtjänst i sina bedömningar, så som lagen säger.
Däremot verkar inte de anställande myndigheterna ha samma syn på vad som ska beaktas,  och
Arbetsgivarverkets  skrift  om  anställning  uttrycker  en  önskan  om  att  mer  vikt  ska  läggas  på
personlig lämplighet.



Förkortningslista

AF Anställningsförordningen (1994:373)

FL Förvaltningslagen (1986:223)

LOA Lagen om offentlig upphandling (1994:260)

LRA Lagen om rättegången i arbetstvister (1974:371)

RF Regeringsformen (1974:152)
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Rätt att överklaga – ett medborgarskydd

En skrift om rätten att överklaga statliga anställningsbeslut

1. Introduktion

1.1 Bakgrund

Många  uppsatser  och  artiklar  har  skrivits  med  utgångspunkt  i  de  svenska  arbetsgivarnas  fria
anställningsrätt, och hur rekryteringar konkret hanteras inom framför allt offentlig sektor. I dessa
skrifter nämns ofta möjligheten att överklaga ett statligt anställningsbeslut som ett skäl till att vara
extra noggrann i rekryteringsprocessen, men vi vill i stället fokusera på varför denna möjlighet till
överprövning från början har införts.

Statens verksamhet vilar bland annat på skrivelser i Regeringsformen (SFS 1974:152), RF, vilket vi
kommer att behandla närmare i kommande avsnitt, men detta innebär kortfattat att makten ska ligga
hos  folket.  Regeringsformen  är  en  grundlag  som  ska  säkerställa  medborgarnas  rättigheter  i
samhället.

Den  lag  vi  i  övrigt  kommer  att  utgå  ifrån  är  Anställningsförordningen  (SFS  1994:373),  som
behandlar anställning inom den statliga sektorn. I denna lag är det 21§ som anger möjligheten att
överklaga ett anställningsbeslut, och det är denna paragraf som ligger i fokus för vår frågeställning.

1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats, som vi redan berört till viss del, är att få en större förståelse för varför
möjligheten att överklaga ett statligt anställningsbeslut finns. Genom att söka denna information
hoppas vi också få en bredare förståelse för även andra särregleringar på det statliga och i vissa fall
kommunala området.

1.3 Frågeställning

Varför kan man överklaga statliga anställningsbeslut?
Hur går ett överklagande till? 

1.4 Beskrivning av avgränsningar

Då detta är en mindre uppsats är vi medvetna om att vi kommer att få begränsa vårt område ganska
kraftigt.1 Som nämnts ovan utgår vi från Anställningsförordningen (SFS 1994:373), AF, 21§. Enligt
2§ i denna lag så går skrivelser i andra förordningar dock framför AF om de behandlar samma
område. En förordning som har en egen skrivelse om just överklagande av anställningsbeslut är
Högskoleförordningen (SFS 1993:100), men denna typ av överklagande kommer vi inte att titta
närmare på. Vi har också valt att inte gå in på när och varför en anställning kan överklagas enligt
Lagen (SFS 1974:371) om rättegången i arbetstvister, LRA, som bland annat gäller fall där man

1 Garpe, Anställning hos staten, s.27
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tvistar om huruvida det var korrekt att tidsbegränsa en anställning eller överklaganden som utgår
från Diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Vi kommer att beröra området diskriminering, men bara
i  korthet  för  att  problematisera  gränsdragningen  mellan  överklagande  grundat  på
Anställningsförordningen och överklaganden som bygger på Diskrimineringslagen. 

Överklagan  av  kommunala  anställningsbeslut  kommer  inte  heller  att  utforskas  i  någon  större
utsträckning.

1.5 Metodbeskrivning

Eftersom lagar är något föränderligt så behövs inom juridiken en systematisk metod som gör att
man snabbt kan sätta sig in i nya frågor och juridiska problem.  Det vanligaste är den praktiska
metoden  som innebär  att  man,  efter  att  ha  identifierat  det  juridiska  problemet,  söker  upp  en
rättsregel som man tror sig kunna bygga en argumentation utifrån.2 Därefter bör man söka olika
former av rättskällor som kan ge en vägledning i hur rättsregeln praktiskt kan tolkas. Exempel på
olika typer av rättskällor är lagtext, förarbeten, rättspraxis och juridisk doktrin. Nästa steg är att
identifiera rekvisiten i rättsregeln och precisera rekvisitens innebörd med hjälp av rättskällorna.
Rekvisit kan kort beskrivas som de villkor som behöver vara uppfyllda för att rättsregeln ska vara
tillämplig  på  problemet.  Slutligen  krävs  en  avvägning  av  juristen  om  huruvida  rättsregeln  är
användbar utifrån den samlade bedömningen.

Eftersom vi har valt att inte utgå ifrån ett juridiskt problem utan från en lagparagraf som vi önskar
få  en djupare  förståelse för  kommer vi  inte  att  använda oss  av dessa  steg i  den ovan angivna
ordningen. Vi kommer börja med att ta del av lagar och propositioner för att förstå bakgrunden till
regeln.  Med hjälp av doktrin  vill  vi  sedan söka djupare förståelse och slutligen kommer vi  att
använda oss av överklagandebeslut för att utröna hur rättsregeln har uttolkats då den prövats. 

1.6 Disposition

I kommande avsnitt har vi för avsikt att gå igenom de lagar vi anser är väsentliga för att förstå
bakgrunden till skrivelsen i AF 21§. Först finns en beskrivning av hur ett överklagande går till, och
hur Statens överklagandenämnd agerar när ett överklagande inkommer. Vi kommer att lyfta fram
regleringar i Svensk författningssamling, och lägga stor vikt på de grundlagar som påverkar den
offentliga sektorn i betydligt större utsträckning än den privata. Slutligen kommer vi att med hjälp
av  avgöranden  från  Statens  överklagandenämnd  analysera  vad  man  lägger  vikt  vid  då  ett
överklagande ska behandlas.

2. Överklagande

2.1 Lagarna om överklagande

Genom Decemberkompromissen 1906 kom dåvarande SAF och LO överens om att arbetsgivarna
skulle ha fri rätt att anställa och avskeda arbetstagare och att det är arbetsgivaren som ska leda och
fördela arbetet. Fackföreningarna fick i sin tur rätten att finnas till och verka på arbetsmarknaden3.
Dock har genom åren arbetsgivarnas fria anställningsrätt begränsats till viss del, och genom AF,

2 Följande bygger på Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s.19–51
3 Garpe, Arbetsrätt – en introduktion, s.7
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finns flera regleringar som gäller arbetsgivare inom staten. AF är med andra ord en särreglering på
det statliga området. AF 21§ är kanske inte att beakta som en begränsning i rätten att anställa som
sådan, men däremot en regel som kan få konsekvenser om övriga skrivelser inte efterföljs.

En  av  de  största  begränsningarna  för  statliga  arbetsgivare  behandlas  i  AF  4§  samt  i  Lagen
(1994:260) om offentlig anställning, LOA, 4§. Där anges att arbetsgivaren bara får ta hänsyn till
sakliga grunder, så som förtjänst och skicklighet, vid anställningar. Om den sökande som kan anses
vara bäst lämpad utifrån dessa sakliga grunder inte får anställningen kan denne välja att överklaga
enligt AF 21§.

Enligt  Förvaltningslagen  (SFS  1986:223),  FL,  22-22a§§  får  beslut  fattade  av
förvaltningsmyndigheterna  överklagas  av  dem  som  berörs  av  beslutet  hos  en  allmän
förvaltningsdomstol, förutom i ärenden som gäller anställningsbeslut. Dessa ska i stället överklagas
i  administrativ  ordning  hos  Statens  överklagandenämnd  enligt  AF  21§  1  st.  Så  här  säger  den
proposition som ligger till grund för FL 22a§:

“Även om ett  beslut är överklagbart kan det,  (...)  vara av sådan karaktär att  det inte
lämpar  sig  för  domstolsprövning  utan  i  stället  bör  förbehållas  regeringens  prövning.
I vissa ärenden finns det typiskt sett inte något behov av en domstolskontroll. Hit hör i
första hand administrativa ärenden.”.4

2.2 Överklagandeprocessen

Hur går ett överklagande till? Det är bara personer som berörs av beslutet som har rätt överklaga ett
statligt anställningsbeslut, dock kan noteras att om myndigheten inte har informerat på ett korrekt
sätt  om  anställningen  så  kan  i  princip  vem  som  helst  överklaga  beslutet.5 Statens
överklagandenämnd  är  en  myndighet  under  Kammarkollegiet  som  prövar  bland  annat  statliga
myndigheters anställningsbeslut. Eftersom staten bara får ta hänsyn till skicklighet och förtjänst, där
skickligheten ska väga tyngst, så kan en anställning också bestridas på dessa grunder.6

“Med ‘förtjänst’ avses närmast den vana som förvärvats genom föregående tjänstgöring.
Med  ‘skicklighet’  brukar  förstås  lämpligheten  för  befattningen,  ådagalagd  genom
teoretisk och praktisk utbildning samt den dittills-varande verksamhetens art.”.7

Överklagandet  måste  alltid  vara  skriftligt,  och  görs  till  den  myndighet  som  anställer.  Om
överklagandet inte kommit in inom tre veckor från att anställningsbeslutet8 presenterades så kan
myndigheten avvisa det. Godtar myndigheten att överklagandet kommit in i tid ska de skicka alla
väsentliga handlingar vidare till Statens överklagandenämnd för fortsatt handläggning. När Statens
överklagandenämnd fått  in  alla  handlingar  ger  de  parterna  i  målet  möjlighet  att  yttra  sig  över
ärendet innan beslut fattas.9 Nämndens beslut kan inte överklagas enligt AF 21§ 1 st.

4 Prop 1997/98:101, s.62
5 Garpe, Anställning hos staten, s.28
6 Se Statens överklagandenämnds hemsida. http://www.kammarkollegiet.se/n-mndmyndigheter/statens-verklaganden-

mnd
7 Prop 1973:90, s.405-406
8 Hur en statlig myndighet ska presentera ett beslut om anställning regleras i AF 7-8§§, som säger att beslutet ska 

presenteras på myndighetens anslagstavla och bland annat ska innehålla information om hur ett överklagande går 
till.

9 Se Statens överklagandenämnds hemsida. http://www.kammarkollegiet.se/n-mndmyndigheter/statens-verklaganden-
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Statens  överklagandenämnd  fattar  vanligtvis  beslut  inom  tre  månader  från  att  överklagandet
inkommit  till  dem.  Enligt  verksamhetsberättelsen  från  2014  så  inkom  1182  ärenden  gällande
anställningar till nämnden och under året meddelades beslut i 1 198 ärenden.10 Av dessa fick 28
bifall, alltså 2,3 procent av alla överklaganden. Under 2013 och 2012 var antalet inkomna ärenden
på ungefär samma nivå som för 2014, men andelen som fick bifall var betydligt lägre. För 2013 var
siffran 1,3 procent och för 2012 var den 1,2 procent.

Innan 2007 var det regeringen som prövade den här typen av ärenden, och anmärkningsvärt då var
att  endast  tre  personer  mellan  2000  och  2006  fick  rätt  i  sina  överklaganden.11 2007  när
Överklagandenämnd för totalförsvaret övertog dessa uppgifter ökade antalet bifall till åtta på bara
ett år. 2008 bytte nämnden namn till det nuvarande Statens överklagandenämnd, och sedan dess har
antalet personer som fått rätt i sina överklaganden varit betydligt högre än tidigare.

I skriften “Att anställa” har Arbetsgivarverket samlat information om anställningsförfarandet inom
statliga verksamheter. De riktar viss kritik mot hållningen som Statens överklagandenämnd har:

“Som framgår ovan ska personlig lämplighet beaktas vid beslut om anställning. Av praxis
från Statens överklagandenämnden (!) framgår dock att personlig lämplighet,  trots att
detta är något som ofta är väsentligt för en sökandes förmåga att kunna utföra aktuella
arbetsuppgifter,  vanligtvis  har  tillmätts  en  förhållandevis  begränsad  betydelse  vid  ett
överklagande”.12

Det verkar som att Arbetsgivarverket skulle önska ett större utrymme för bedömningen av personlig
lämplighet i lagen vid just anställningstillfället.

2.3 Konsekvenser

En  person  som  vinner  sitt  överklagande  har  rätt  till  anställningen.13 Detta  gör  att
anställningsmyndigheten måste anställa den ansökande de valde bort och som de inte såg som den
bäst  lämpade för  tjänsten.  I  den allmänna arbetsrätten  har  man inte  möjlighet  att  överklaga en
anställning. Dock öppnar Diskrimineringslagen upp för överklagan, men driver man saken utifrån
Diskrimineringslagen kan man inte få anställningen utan bara ersättning. Om en statlig arbetsgivare
diskriminerar vid anställningen innebär detta att de inte enbart ser till sakliga grunder.

I den kommunala sektorn kan ett anställningsbeslut överklagas enligt 10 kap Kommunallagen (SFS
1991:900).  Kommunallagen ger  bara  kommuninvånare  rätten  att  överklaga,  men  å  andra  sidan
gäller  detta  alla  kommuninvånare.  I  dessa  fall  kan  den  som  överklagar  inte  få  tjänsten,  men
anställningsbeslutet kan upphävas.

mnd
10 Följande kommer ur årsredovisning från Statens överklagandenämnd.
11 Följande bygger på Olshage, Publikt, 2010. http://www.publikt.se/artikel/fler-far-ratt-nar-anstallning-overklagas-

12175
12 Arbetsgivarverket, Att anställa, s.73
13 Följande bygger på Mulder, Arbejd og ret: festskrift till Henning Jakhellns 70-årsdag, s.474
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3. Objektivitet och offentlighet

3.1 Objektivitetsprincipen

Det  som  behandlas  i  Regeringsformen  (SFS  1974:152),  RF,  1  kap  9  §  brukar  kallas  för
objektivitetsprincipen. Paragrafen talar om att verksamheter som verkar inom den offentliga sektorn
måste beakta allas likhet inför lagen i sin verksamhetsutövning och att de måste vara opartiska och
sakliga. Detta har, som vi tidigare nämnt, preciserats ytterligare i RF 12 kap. 5§, samt i både LOA
och  i  AF  gällande  myndigheternas  skyldigheter  vid  anställningar.  Zetterström  beskriver
objektivitetsprincipen  som  att  “beslut  och  åtgärder  ska  inte  fattas  eller  vidtas  på  grund  av
subjektiva faktorer”.14

Regeringsformen är en grundlag, som inte på något sätt ska kunna avtalas bort.15 Enligt förslaget till
förändringar av RF från 1970-talet så bör efterlevnaden av grundlagens regler kunna kontrolleras i
rättslig ordning.16 Detta torde innebära att statliga anställningar, som alltså till viss del regleras i en
grundlag, också bör kunna kontrolleras rättsligt, eller som i detta fall – överklagas.

Statliga  verksamheters  utövning  kan  sägas  ha  två  sidor,  en  subjektiv  och  en  objektiv.17 Den
subjektiva sidan handlar om hur myndigheten och de inblandade myndighetspersonerna uppfattar
ärendet och handläggningen av detsamma, medan den objektiva sidan handlar om hur agerandet
uppfattas  utifrån.  Om det  finns  objektiva  synpunkter  på  en  myndighets  agerande  från  landets
medborgare blir grundlagsbestämmelsen aktuell.

3.2 Offentlighetsprincipen

En annan viktig grundsten för att en statlig myndighets beslut om anställningar, och även andra
ärenden,  ska kunna överklagas  är  offentlighetsprincipen.  Även detta  regleras  i  grundlag genom
Tryckfrihetsförordningen  (SFS  1949:105),  vars  syfte  är  att  ge  allmänheten  möjlighet  att  få  en
inblick  i  de  svenska  myndigheternas  arbete.  Lagen ger  medborgare  rätt  att  ta  del  av  allmänna
handlingar.18

”Genom tillgången till  information om förhållandena inom stat  och kommuner skapas
vissa garantier för att myndigheterna inte överskrider sina befogenheter”.19

Möjligheten att ta del av allmänna handlingar är alltså en slags kontrollfunktion för att staten följer
de lagar som de har att följa – ett sätt att höja landets rättssäkerhet.20 En allmän handling kan kort
beskrivas  som ett  skriftligt  dokument  eller  en  teknisk  upptagning  som har  inkommit  till  eller
upprättats hos en myndighet, och som förvaras hos myndigheten.

Att ansökningshandlingar till tjänster inom statliga myndigheter är allmänna handlingar slås fast i

14 Zetterström, Offentlig rätt, s.319
15 Hinn & Aspegren, Offentlig arbetsrätt, s.29
16 Prop 1975/76:209, s.31
17 Följande bygger på Bull & Sterzel, Regeringsformen: en kommentar, s.54
18 Andersson & Johansson, Att anställa i statlig myndighet, s.5–6
19 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s.15
20 Följande bygger på Bohlin, Offentlighetsprincipen, s.20,37
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ett JO-beslut från 197121, som kort sammanfattas av Bohlin.22 Där riktas kritik mot en hamnstyrelse
som inte ville lämna ut inkomna ansökningshandlingar innan de talat med de sökande och fått ett
godkännande,  eller  gett  sökanden  möjligheten  att  dra  tillbaka  sin  ansökan.  JO  menar  att
handlingarna är att betrakta som allmänna offentliga handlingar omedelbart då de inkommer till
myndigheten.

3.3 Offentlighetsprincipen och överklagandet

Som vi  redan  nämnt  i  avsnitt  2.1  så  regleras  det  statliga  rekryteringsförfarandet  i  flera  olika
författningar,  bland  annat  genom  RF  och  AF,  men  också  genom  Verksförordningen  (SFS
1995:1322). Den anger ett krav på att anställningsbeslutet ska vara skriftligt och vilka uppgifter det
skriftliga beslutet ska innehålla.

Dessa krav,  tillsammans med principen om offentlighet,  skapar  möjligheter  för  allmänheten att
överklaga beslut som fattas av myndigheter. Då samtliga ansökningar är allmänna handlingar och
ett beslut om anställning måste vara skriftligt och innehålla instruktioner om hur ett överklagande
går till  ska vilken medborgare som helst,  som berörs av beslutet,  kunna bestrida det.  Och som
Bohlin konstaterar leder detta till en ökad transparens gentemot allmänheten, vilket förhoppningsvis
säkrar  att  grundlagskraven på saklighet  och  opartiskhet  upprätthålls.  I  och  med detta  kan  man
konstatera att offentlighetsprincipen är vad som gör det möjligt för medborgarna att kontrollera att
objektivitetsprincipen följs. 

3.4 Myndighetsbeslut

En viktig fråga att försöka reda ut för att kunna besvara den huvudsakliga frågeställningen är enligt
oss huruvida ett statligt beslut om anställning är en form av myndighetsutövning eller inte. Enligt
Mulder  är  ett  anställningsbeslut  inom  staten  att  betrakta  som  ett  myndighetsbeslut  –  alltså
myndighetsutövning.23 Myndighetsutövning kan beskrivas som när en offentlig lag eller författning
verkar så att en plikt eller rättighet uppstår för en medborgare. Med denna utgångspunkt så blir
skrivelser i FL tillämpliga. Bland annat 16§ som innebär att personer med intresse i ett ärende kan
begära ut handlingar gällande detta ärende, exempelvis ansökningshandlingar. Enligt 21-22§§ så
ska en part informeras om ett myndighetsbeslut om det innebär myndighetsutövning mot en enskild.
Om beslutet går parten emot ska denne kunna överklaga.

Även  Garpe  är  inne  på  samma  linje.24  Han  menar  att  möjligheterna  att  överklaga  ett
myndighetsbeslut i “administrativ ordning” är ett sätt att skilja mellan myndighetsbeslut som berör
enskilda utanför myndigheten, och beslut av myndigheten som inte gör det. Beslut i frågor som rör
förhållandet  för  en  person  som  är  anställd  hos  staten,  är  enligt  denna  inställning  inte
myndighetsutövning medan ett beslut om att nyanställa någon är det.  

4. Avgöranden – hur har lagen tolkats?

Som vi redan slagit fast, och som regleras genom RF 1 kap. 9§, RF 12 kap. 5§, AF 4§ och LOA 4§,

21 JO 1971, s.348
22 Följande bygger på Bohlin, Offentlighetsprincipen, s.170
23 Följande bygger på Mulder, Arbejd og ret: festskrift till Henning Jakhellns 70-årsdag, s.471
24 Följande bygger på Garpe, Anställning hos staten, s.26-27
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så får en statlig myndighet bara fästa vikt vid skicklighet och förtjänst när de ska anställa någon.
Här  nedan  följer  en  sammanfattning  av  två  överklaganden  som  avgjorts  av  Statens
överklagandenämnd under våren 2015 och som bygger på just dessa grunder. Därefter följer ett
avsnitt med våra analyser utifrån dessa avgöranden.

4.1 K.A. vs Försäkringskassan25

I ett första fall överklagar en sökande, K.A., som inte fått en tjänst som personlig handläggare på
Försäkringskassan. Enligt annonsen söktes en person med god kunskap om socialförsäkringen som
ska kunna utreda kundens rehabiliteringsbehov för att sedan fatta myndighetsbeslut. Examen från
högskola var ett  krav, liksom samarbetsförmåga och god kommunikativ förmåga. Man sökte en
initiativtagande person med datorvana och körkort. 235 ansökningar kom in, 30 kallades till intervju
och 10 anställdes.  K.A. kallades till  intervju, men blev inte anställd.  Hon har dock granskat de
anställdas  CV:n  och  skriver  i  sin  överklagan  att  hon  anser  sig  ha  bättre  utbildning  och
arbetslivserfarenhet än en av dem som anställdes, T.N. I sin överklagan nämner kvinnan också att
ingen av hennes referenser kontaktades efter intervjun.

Försäkringskassan i sin tur anför att de utfört intervjuerna enligt ett strukturerat intervjuformulär
och  att  bedömningen  sedan  gjorts  av  vilka  som  ska  anställas  utifrån  ansökan,  intervjun  och
referenstagning. Även om de håller med om att både K.A. och T.N. uppfyller de formella kraven så
anser de inte att K.A. har tillräcklig erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete, och anser att T.N.
har mer aktuell  erfarenheter av detta.  Dessutom framför Försäkringskassan att  de uppfattade att
K.A. hade felaktiga förväntningar på tjänsten, vilket hon själv förnekar.

I  de  meritförteckningar  som också  ligger  till  grund för  avgörandet  framgår  att  K.A.  utöver  en
socionomexamen  har  omfattande  högskolestudier  inom  närliggande  områden.  Hon  har
arbetslivserfarenhet sedan mitten av 1970-talet, till stor del inom landstinget. Hon har arbetat som
socialsekreterare i fyra år och därefter som bland annat kurator. T.N. har gått socionomprogrammet
under 2000-talet och arbetat som socialsekreterare i totalt fem år men saknar utöver detta väsentlig
erfarenhet. Med denna information som grund gör Statens överklagandenämnd följande bedömning:

”K.A.  får  med  hänsyn  till  sin  mera  omfattande  och  kvalificerade  arbetslivserfarenhet
anses skickligare än T.N.  K.A. borde därför  ha erbjudits  anställningen.  (...)  Nämnden
undanröjer det överklagade beslutet och förklarar att Försäkringskassan ska erbjuda K.A.
den aktuella anställningen.”26

4.2 B.O. vs Skatteverket27

Det  andra  fallet  gäller  en  tjänst  som  sektionschef  inom  Skatteverket.  I  annonsen  beskrivs
arbetsuppgifterna som att man ska leda, planera och följa upp verksamheten, med inriktning mot
inkomstbeskattning.  Man  kräver  högskoleutbildning  inom ekonomi  eller  juridik,  minst  två  års
erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete och vill ha en person med god kommunikativ förmåga
som kan stötta och samverka, leda och fatta beslut och som är resultatinriktad. Dessutom är det

25 Följande är en sammanfattning av Statens överklagandenämnd, A15/0504
26 Statens överklagandenämnd, A15/0504, s.1
27 Följande är en sammanfattning av Statens överklagandenämnd, A15/0287
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meriterande med erfarenhet  av ledaruppdrag,  och man uppger  att  stor  vikt  läggs  på  personliga
egenskaper.

B.O., som inte fick tjänsten, har i sin överklagan bland annat framfört att den som anställdes inte
uppfyller  annonsens  krav,  och  att  dennes  ansökan  dessutom  inkom  för  sent.  Gällande  det
sistnämnda  så  stämmer  det,  men  statliga  myndigheter  har  möjligheten  att  beakta  också  sena
ansökningar om det finns särskilda skäl till  detta28.  I  det aktuella fallet  inkom fem ansökningar
innan slutdatum, och fyra personer kallades till  intervju,  B.O. var dock inte en av dem. Enligt
Skatteverkets utsaga var ingen av de fyra rätt person för tjänsten, så när en ny ansökan inkom, som
uppfyllde kraven, kallades personen på intervju och anställdes därefter. I utsagan menar man att den
nya sökanden, T.L., var ”avsevärt överlägsen sina medsökanden”29. Det som fäller avgörandet är att
T.L. har erfarenhet av ledarskap och projektledning, något som B.O. saknar.

Statens överklagandenämnds samlade bedömning i detta fall är att B.O. inte alls är skickligare än
T.L. i relation till den aktuella befattningen. De väljer därför att avslå överklagandet.

4.3 Vår syn på besluten

Värt att notera är att i båda ärendena så finns samma formulering med i avgörandet från nämnden. I
ett  första  stycke  hänvisas  till  de  aktuella  lagrummen,  RF  12  kap.  5§  samt  LOA 4§.  Därefter
förtydligas vad som menas med skicklighet, och att detta kriterium måste knytas till kraven i den
aktuella anställningen och att all erfarenhet är att beakta som skicklighet.

Dessa stycken ligger så klart till grund för avgörandet, och här tycker vi oss kunna förstå kritiken i
skriften  ”Att  anställa”30,  som vi  redogjorde för  under  punkt  2.2.  Myndigheter,  liksom de flesta
arbetsgivare, vill anställa personer som inte bara uppfyller kraven, utan även har de rätta personliga
egenskaperna för arbetet – en som passar in på arbetsplatsen. Detta tycker vi är väldigt tydligt i
avgörandena  att  Statens  överklagandenämnd  inte  alls  beaktar.  De  gör,  enligt  oss,  en  opartisk
bedömning av situationen och säkerställer på så sätt rättssäkerheten för medborgarna.

Vi ställer  oss dock frågande till  hur detta  påverkar  effektiviteten i  våra offentliga myndigheter.
Anställningsprocesser  är  kostsamma  och  tidskrävande,  och  får  man  inte  in  personer  med  rätt
inställning så kan verksamheten bli lidande också på lång sikt. Detta i sin tur drabbar medborgarna.

Slutligen  vill  vi  också  påtala  att  vi  ser  att  båda  dessa  fall  skulle  kunna  falla  under  området
diskriminering. I det första fallet har en yngre person fått tjänsten framför vad som förefaller att
vara en betydligt mer erfaren, men också äldre, person. En av diskrimineringsgrunderna är enligt
lagen ålder. I det andra fallet är överklaganden en kvinna som vi kan förmoda har en annan etnisk
bakgrund, och som alltså inte fått ett jobb hon sökt. Hon förlorade sin överklagan, och frågan är om
hon hade haft större möjligheter att få rätt i sak om hon valt att driva frågan till tingsrätten enligt
Diskrimineringslagen.  Hon  hade  i  så  fall  inte  kunnat  få  tjänsten,  men  kunnat  få
diskrimineringsersättning – och sett till att anställningsmyndigheten fått en knäpp på näsan.  

28 SOU 1992:60, s.161
29 Statens överklagandenämnd, A15/0287, s.17
30 Arbetsgivarverket, Att anställa, s.73
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5. Slutdiskussion

Det är inte svårt att konstatera att det är många lagar att ta hänsyn till när man verkar inom det
offentliga  området.  Även  när  man  väljer  en  så  pass  avgränsad  fråga  som överklagande  av  ett
anställningsbeslut så är de reglerande lagrummen många, vilket vi hoppas framgår av vår uppsats.
Det har varit ett svårt område att få grepp om, och vi har fått ta del av många olika rättsregler som
förhåller sig till varandra på många olika sätt, för att besvara vår frågeställning.

Som vi ser det så är det grundlagarna som är de första byggstenarna i denna labyrint. Detta har vi
försökt  belysa  i  avsnitt  3.1  och  3.2  som  handlar  om  objektivitetsprincipen  och
offentlighetsprincipen.  Objektivitetsprincipen  slår  alltså  fast  hur  staten  ska  förhålla  sig  till
medborgarna,  och offentlighetsprincipen gör  det  möjligt  för  medborgarna  att  få  insyn  i  statens
arbete. Om en enskild person inte kunde ta del av ansökningshandlingar skulle det vara mycket
svårt,  för  att  inte  säga  omöjligt,  att  överklaga  anställningen.  Grundlagarna  ska  skydda  landets
medborgare och så här uttrycker Mulder vikten av objektivitetsprincipen: 

“Det relativa långtgående kravet på sakliga skäl som bedömningsgrund vid anställning
jämte möjligheten till överklagande av ett beslut om anställning får anses vara motiverat
av  rättssäkerhetsskäl,  inte  främst  för  (den  förbigångne)  arbetstagaren  utan  för
medborgarna.”31

Detta belyser, precis som vi presenterade i avsnitt 3.4, att Mulder ser anställningsbeslutet som en
form  av  myndighetsutövning.  Detta  är  en  inställning  som  kan  debatteras.  Vilket
myndighetsutövande väger tyngst? Det som påverkar enskilda medborgares dagliga leverne eller ett
engångsbeslut om anställning av en person när det finns flera som uppfyller grundkraven? Det går
att  argumentera  för  att  förmågan  att  fatta  bra  myndighetsbeslut  när  man  väl  anställts  av
myndigheten snarare bygger på personlighet än på att man har rätt erfarenhet och utbildning. Att
anställningsbeslutet då blir så styrt av lagar eftersom det ses som myndighetsutövning kan vara ett
hinder för att få in de bäst lämpade myndighetsutövarna i verksamheten. 

Det vi vill poängtera är att fokus kanske borde ligga på att få rätt personer som utför den dagliga,
och huvudsakliga,  myndighetsutövningen inom staten,  och inte  på att  upprätthålla saklighet vid
anställningar, som kan ses som en form av sekundär myndighetsutövning.

Oavsett om man ser anställningsbeslutet som myndighetsutövning eller ej så anser vi att de statliga
myndigheterna  borde  ha  större  frihet  i  att  se  till  personlig  lämplighet  och  till  de  personliga
egenskaperna vid en anställning. Statens överklagandenämnds mycket rigida hållning i denna fråga
anser vi är förlegad. När två individer har likvärdiga meriter, borde man kunna välja den med bäst
personlig lämplighet, även om den andra sökanden har något längre erfarenhet.

Hur som helst så anser vi att grundlagarna är vad som utgör grunden till att ett anställningsbeslut
inom statliga myndigheter kan överklagas. Hur denna överklagan ska gå till regleras i sin tur genom
bland annat Förvaltningslagen och Anställningsförordningen. Ett spännande faktum att lyfta fram i
detta sammanhang är att regleringen inte är enhetlig inom den offentliga sektorn, utan att det är
olika regler som gäller för stat respektive kommuner och landsting. Ett statligt anställningsbeslut får
bara överklagas av en person som berörs av beslutet, det vill säga en sökande till tjänsten, medan ett

31 Mulder, Arbejd og ret: festskrift till Henning Jakhellns 70-årsdag, s.475
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kommunalt anställningsbeslut får överklagas av alla kommuninvånare. Om en sökande till tjänsten
bor utanför kommunen kan denna med andra ord inte överklaga.

Vi anser vidare att det borde finnas en större konsekvens i lagstiftningen på det offentliga området.
Känslan är att de flesta regler om överklagan, både för statlig och kommunal sektor, syftar till att
möjliggöra överklagan av myndighetsbeslut mot enskilda, exempelvis om ersättning eller beslut om
bygglov. För oss låter det som en god idé stifta en gemensam lag om anställningsförfarande och
överklagande av anställningar som gäller såväl staten och kommunerna som landstingen. Vi tycker
också att bara de som berörs av beslutet ska kunna överklaga, och inte som inom kommuner i dag,
alla  invånare.  Dagens  regel  för  överklagan  inom kommuner  kan,  som vi  ser  det,  utnyttjas  av
rättshaverister,  medan  personer  som  faktiskt  på  riktigt  berörs  av  anställningsbeslutet  inte  får
överklaga.

En fråga vi ställt oss under arbetets gång är vad det egentligen är för personer som väljer att ta
striden mot arbetsgivaren i dessa lägen. För om den som överklagar vinner så innebär det att denne
får tjänsten, men vill man verkligen gå till en arbetsplats där man från början inte var önskad och
där man redan innan anställningen påbörjas har varit i tvist med arbetsgivaren? Ur vår synvinkel
skulle  det även kunna ställa till  problem om de nya kollegorna är medvetna om den tvist  som
föreligger.  Kollegorna  kan  ha  skapat  sig  en  bild  av  personen  som  bråkstake  med  eventuella
samarbetssvårigheter. Hela situationen skulle i detta läge bli ohållbar, både för den som överklagat
och för övriga anställda. Detta är inte en helt osannolik grogrund för mobbning.

Om vi tar det ovan nämnda ärendet med B.O. vs Skatteverket som exempel, så kan man leka med
tanken att hon i stället borde ha överklagat enligt Diskrimineringslagen. Detta hade inneburit bland
annat  att  arbetsgivaren  har  bevisbördan,  men  också  att  hon  kunnat  undvika  den  potentiellt
besvärliga situationen som kunde ha uppstått om hon vunnit. Om hon fått rätt i sin klagan baserat på
diskrimineringsgrunderna hade hon i stället fått ersättning, vilket kanske hade varit att föredra med
tanke på att det framgår i överklagan att hon redan har en anställning och alltså inte står på bar
backe. 

Som vi inledde denna diskussion med så är lagstiftningen på området snårig. Vi upplever det som
att många vet att man kan överklaga ett statligt anställningsbeslut. Detta tas för givet, men vi tror
inte att de flesta vet grunderna till det och de rättsregler som styr. Genom den här uppsatsen hoppas
vi ha kommit lite närmare dessa grunder. Vi upplever oss även ha fått en djupare förståelse för fler
särregleringar inom den offentliga sektorn.

6. Slutsats

Med allt detta sagt så är vår slutsats kort och gott att möjligheten att överklaga ett anställningsbeslut
inom staten beror på att beslutet räknas som myndighetsutövning. All myndighetsutövning måste
kunna prövas för att upprätthålla rättssäkerheten, och säkerställa att landets medborgares rättigheter
inte fråntas dem. Att överklaga ett statligt anställningsbeslut är helt enkelt en grundlagsskyddad
rättighet. Hur själva överklagan går till finns tydligt beskrivet på Kammarkollegiets hemsida, och
redogörs för i avsnitt 2.2. Denna process utgår från instruktionerna i förordning (2007:835), med
instruktion för Statens överklagandenämnd.
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